
 
 

Compressor 12 Volt 
Art. Nr. 01790 

 
Handleiding 

 

De compressor is bestemd voor het oppompen 
van ballen, opblaasbare speeltoestellen, 
luchtbedden, opblaasbare boten, fiets-, motor- en 
autobanden. 
 
Belangrijke veiligheidsinformatie. 
• Bewaar de compressor altijd op een droge en 
veilige plaats. 
• Bewaar de compressor buiten het bereik van 
kinderen.  
• Controleer het apparaat voor ingebruikname op 
beschadigingen en gebruik het alleen in 
onbeschadigde staat. 
• Laat eventuele reparaties uitvoeren door 
gekwalificeerd personeel. 
• Gebruik de compressor alleen voor doeleinden 
waarvoor het bestemd is. 
• Gebruik uitsluitend de meegeleverde 
accessoires. 
 
Technische gegevens.  
Bedrijfsspanning:  12 V = 
Capaciteit:   35 l / min 
Max. druk:   10 bar (140 psi) 
 
Let op: 
• Bij continubedrijf laat de compressor niet langer 
dan 15 minuten lopen en bij een benodigde druk 
van 5 bar (75 psi) of meer niet langer dan 
maximaal 6 minuten. 
 • Laat de compressor daarna minimaal 10 
minuten afkoelen. 
• Laat de compressor niet zonder toezicht en 
buiten het bereik van kinderen lopen.  
 
Bedrijf 
• Schroef de ventieladapter op het ventiel of 
bevestig één van de meegeleverde adapters voor 
de opening van de luchtuitlaat. 
• Steek de stekker van de compressor in het 
contact van de 12 Volt sigarettenaansteker van 
uw auto en zet de compressor aan. 
• De compressor wordt geleverd met vier 
adapters voor het oppompen van ballen, 
speelgoed, luchtbedden, fietsbanden, etc. 
 • Wanneer de gewenste druk is bereikt, schakel 
de compressor uit en verwijder (indien nodig) de 
ventieladapter. Bevestig eventuele ventieldopjes 
terug op het ventiel. 
• Controleer de luchtdruk van auto-, motor- en 
fietsbanden altijd met een geschikte 
bandenspanningsmeter. 

 
 
 
Twee jaar volledige garantie 
De garantieperiode voor dit apparaat begint met 
de dag van aankoop. U toont ons de 
aankoopdatum door het originele aankoopbewijs 
in te zenden. We garanderen tijdens de 
garantieperiode: 
• Gratis verhelpen van eventuele storingen. 
• Gratis vervanging van onderdelen die defect 
zijn. 
• Gratis vakkundige service (dat wil zeggen: gratis 
montage door ons servicepersoneel).  
 
Voorwaarde is dat het defect niet is veroorzaakt 
door ondeskundige behandeling. 
 
Neem bij eventuele vragen of kwaliteitsproblemen 
onmiddellijk contact op met de producent: 
Brüder Mannesmann Werkzeuge GmbH 
Afdeling Reparatur-Service 
Lempstrasse 24 
42859 Remscheid 
Duitsland 
Telefoon: +49 2191/37 14 71 
Telefax: +49 2191/38 64 77 
Email: service@br-mannesmann.de 
 
Elektrisch gereedschap dat aan vervanging 
toe is en milieubescherming 
Mocht uw elektrische werktuig op een dag zo 
intensief gebruikt zijn dat het moet worden 
vervangen of mocht u het niet nodig hebben, dan 
bent u verplicht om deze elektrische apparaten bij 
een centrale plek voor inzameling van dit soort 
afval af te leveren. Informatie over plekken waar 
uw elektrische apparaten wordt ingezameld krijgt 
u via uw plaatselijke afvalverwerkingsbedrijf resp. 
bij de plaatselijke overheid.  Elektrische 
apparaten bevatten waardevolle grondstoffen die 
hergebruikt kunnen worden. U levert een bijdrage 
aan het hergebruik van waardevolle grondstoffen 
als u uw verouderde apparatuur bij een centrale 
vuilstortplaats inlevert. Elektrische apparaten 
bevatten ook stoffen die bij ondeskundige 
afvalverwijdering tot schade voor mens en milieu 
kunnen bijdragen.  Het symbool van de 
doorgestreepte afvalton staat voor de verplichting 
om zodanig gekenmerkte apparatuur met het oog 
op hergebruik in te leveren. 
 

 
 


